aktualności
KNURÓW, CZERWIONKA-LESZCZYNY. OK BANK MA 110 LAT

KNURÓW. PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Powstał za cesarza, przetrwał wielki kryzys i wojenne zawieruchy,
nie zmógł go komunizm, świetnie daje sobie radę w kapitalizmie.
To się nazywa stabilna firma! Mowa o Orzesko-Knurowskim Banku
Spółdzielczym, któremu stuknęło 110 lat...

W ubiegłym roku klienci dwóch dyskontów
„Biedronka” przekazali wolontariuszom
844 kg żywności. 12 i 13 grudnia będzie okazja,
by ten rekord pobić, a przede wszystkim
wspomóc najbardziej potrzebujących

Bank na każde czasy

Początki firmy sięgają października 1904 roku. Powstała w nieodległych Ornontowicach, za panowania
cesarza Wilhelma II, jako spółdzielnia o charakterze bankowym (w
następnych latach podobne pojawiły
się w Gierałtowicach i Orzeszu).
Kolejne, burzliwe dziesięciolecia
nie oszczędzały spółdzielni. Po II
wojnie światowej reakty wowano
działanie kas w Orzeszu i Knurowie. Orzeska część dzisiejszego OK
Banku bierze rodowód właśnie z
Ornontowic, natomiast knurowska
z Gierałtowic.
Do lat 90. banki spółdzielcze
funkcjonowały w ramach Banku Gospodarki Żywnościowej. Przemiany
ostatniej dekady XX wieku spowodowały ponowne usamodzielnienie
się banków. Spółdzielcze placówki
szybko nauczyły się konkurowania
na rynku. Koncentracja kapitału
sprawiła, że w 1998 roku Bank Spółdzielczy w Knurowie przyłączył banki spółdzielcze w Toszku i Wielowsi,
a w 2003 roku w Orzeszu. Kolejne
lata to czas dynamicznego rozwoju.
Aktualnie OK Bank Spółdzielczy
należy do największych i najlepszych
tego typu instytucji w kraju. Jego
placówki i ekspozytury znajdują się w
wielu miejscowościach Śląska, m.in.
w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Toszku, Zabrzu, Chorzowie, Łaziskach
Górnych. Kolejna, 21. placówka,
otworzy swoje podwoje 1 grudnia w
Galerii Handlowej Stara Cegielnia w

Knurowie.
Aktywność OK Banku wykracza
znacznie poza finansową działalność. Firma chętnie wspiera lokalne
inicjatywy. Jej zaangażowanie w
sprawy społeczności są dobrze oceniane i doceniane.
Nic dziwnego, że jubileuszowe
uroczystości zebrały wielu samorządowców – reprezentantów miast
i gmin, w których OK Bank działa
– oraz społeczników, przedstawicieli
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Obecni byli bankowcy, m.in.
z Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych i Związku
Banków Polskich. Gminę Knurów
reprezentowa ł prezydent Adam
Rams, nie zabrakło też knurowian
w różnym stopniu związanych z
bankiem, wśród nich byłej minister
edukacji narodowej Krystyny Szumilas. Wszyscy zebrali się w Centrum
Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, by wspólnie z

Podziel się zakupami

pracownikami uczcić godną uwagi i
szacunku rocznicę.
Honory gospodarzy czynili prezes OK Bank Józef Kapłanek i Bogusław Mierzwa – przewodniczący
Rady Nadzorczej. Oni też przyjmowali – w imieniu całej załogi – spływające zewsząd gratulacje i życzenia.
Była okazja do wyróżnień i podziękowań dla najbardziej zasłużonych.
Galę okrasiły występy artystyczne. Efektowne, wręcz cyrkowe, show
z laserami, podszyte iluzją dali artyści MultiVisual, finaliści programu
„Mam Talent”. W piękną muzyczną
podróż po epokach i świecie zabrało
widzów Electrica Duo, czyli tworzące
duet Kasia i Paula, grające na harfie i
elektrycznych skrzypcach. Gromkie
brawa zebrał zespół Avocado, finalista telewizyjnego „X Factor”. Uroczystość prowadził – z wrodzoną swadą
i humorem – Mirosław Neinert,
dyrektor Teatru Korez w Katowicach.
/bw/

Caritas Polska kolejny raz włączyła się w ogólnopolską zbiórkę żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.
- Chcemy pozyskać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w
przechowaniu, czyli: mąkę, cukier,
makaron, ryż, płatki kukurydziane,
olej, konserwy, herbatę, słodycze... wylicza Maria Marchewka z Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych,
koordynatorka akcji.
Część zebranych artykułów spożywczych trafi do ubogich w formie

świątecznych paczek, z reszty zostanie przygotowany świąteczny posiłek dla najbardziej potrzebujących
parafian.
- Podział darów pozostanie w
gestii parafii uczestniczącej w zbiórce
- informują organizatorzy zbiórki,
przypominając, że w ubiegłych latach
akcje spotkały się z wielką życzliwością i ofiarnością klientów sklepów.
W tym roku zbiórka odbędzie się
12 i 13 grudnia w sklepach „Biedronka” przy ul. Witosa i Szpitalnej.
/g/

KNURÓW. OBRADY RADY MIASTA

Inauguracyjna sesja

W czwartek, 27 listopada, w ratuszu odbędzie się pierwsza sesja Rady
Miasta Knurów kadencji 2014-2018
Inauguracyjne obrady rządzą się swoimi prawami. Należą do nich m.in.
ślubowanie radnych i prezydenta miasta. Powinniśmy poznać przewodniczącego Rady Miasta i wiceprzewodniczących.
Początek sesji wyznaczono na godz. 15.
/bw/

Foto: Sabina Zarzycka

KNURÓW

Wykład tydzień później

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie zaprasza na wykład prof.
Mariana Turka, dziekana Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Wykład odbędzie się w środę, 10 grudnia, w Kinie Scenie Kulturze. To o
tydzień później niż pierwotnie planowano.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o przybycie na godz. 17.
/bw/

SOŚNICOWICE

Jarmark Adwentowy
Do smakowania okazałego, jubileuszowego tortu zapraszali prezes
OK Banku Józef Kapłanek i Bogusław Mierzwa - przewodniczący
Rady Nadzorczej

W niedzielę, 30 listopada w godz. 14-20, na placu farnym w Sośnicowicach
trwać będzie VI Jarmark Adwentowy. W ramach imprezy zaplanowano m.in.
stoiska ze stroikami, przejażdżkę ze św. Mikołajem, lukrowanie pierników,
jasełka w wykonaniu podopiecznych DPS „Ostoja”, degustację różnych potraw,
występ Orkiestry Dętej z Rachowic. Na Jarmark zapraszają: ks. proboszcz i
Zespół Charytatywny Parafii św. Jakuba w Sośnicowicach oraz DPS „Ostoja”.
/sisp, b/

ogłoszenie

KNURÓW

Foto: Archiwum

Slavica Musa zaprasza

Śpiewa Slavica Musa, dyryguje Tomasz Sadownik
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Lubisz śpiewać? Jeśli
tak, ta informacja może
być dla ciebie. Śpiewacy
znanego i lubianego
Chóru Kameralnego
Slavica Musa wraz
z dyrygentem
Tomaszem Sadownikiem
zapraszają na próby
W dniach 1 i 8 grudnia (poniedziałki) odbędą się próby otwarte
i przesłuchania, w czasie których
będzie okazja do porozmawiania
z dyrygentem, poznania zespołu i
wstąpienia w jego szeregi.
Nie trzeba czytać nut. Wystarczy odrobina głosu poparta pasją i
zapałem do pracy.
Chętni proszeni są o
prz y jście do M iejsk iej Sz ko ły Podstawowej nr 9, sala 210.
Próby zespołu odbywają się w godzinach 18-21. Dyrygent zaprasza
nieco wcześniej – już od godz. 17.
Oprac. b
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